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[1.1] Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги 
окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та 

правових можливостей територіальних громад 
 

Мета Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги - забезпечити право громадян на безоплатну правову 
допомогу, яке закріплено у Конституції України та Законі України “Про 
безоплатну правову допомогу”, шляхом надання правових консультацій у 
місцевому центрі, а також створення мережі мобільних та дистанційних 
пунктів консультування громадян у Віньковецькому, Волочиському, 
Городоцькому, Деражнянському, Летичівському, Старосинявському, 
Ярмолинецькому, Хмельницькому районах та у м. Хмельницькому. 

В рамках Всеукраїнського проекту “Я МАЮ ПРАВО!” працівники 
місцевого центру спільно з партнерами провели низку правопросвітницьких 
заходів для спільнот громадян, трудових колективів, соціально незахищених 
верств населення у державних установах, навчальних закладах районів з різних 
правових питань, в тому числі і з питань захисту прав громадян. 

  
Захід 1.1.1. Підтримання в актуальному стані карти правових потреб 

 
Хмельницьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі - Хмельницький місцевий центр) з метою визначення 
конкретних першочергових спільних правових потреб територіальних громад, 
органів територіальної самоорганізації населення та проблемних питань у їх 
взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями у межах територіальної 
юрисдикції Хмельницького місцевого центру, проведено відповідний аналіз.  

Впродовж ІІ кварталу 2018 року зазначена “Карта правових потреб” 
підтримувалась в актуальному стані. Хмельницький місцевий центр сприяє 
створенню та розвитку ефективної та якісної системи безоплатної правової 
допомоги на території громад та налагоджує співпрацю з представниками 
органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на місцях. 

 

 
 



Захід 1.1.2. Організація та проведення бесід із учнями загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів, участь у виховних 
годинах, іграх із школярами на правові теми спрямованих на запобігання 
випадкам насильства в сім'ї та злочинності серед неповнолітніх 

 
Всім відомо, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Разом з 

тим, низький рівень правової обізнаності стає на заваді не лише захисту чи 
відновленню порушених прав, а й можливості отримати інформацію про 
існування цих прав. Всеукраїнський проект “Я МАЮ ПРАВО!” спрямований 
на зменшення проявів правового нігілізму серед населення.  

Впродовж звітного періоду провели 23 бесіди із учнями загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, навчально-виховних комплексів. 

Так, 19 квітня головна спеціалістка відділу «Волочиське бюро правової 
допомоги» Орися Круглова провела бесіду для учнів 8-11 класів Війтовецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. на тему «Права та обов’язки неповнолітніх». Під час бесіди учням 

розповіла основні права та обов’язки, якими наділені 
неповнолітні в сфері сімейного, цивільного, 
трудового права. Окрім цього, учнів ознайомили із 
інформацією про види та заходи юридичної 
відповідальності для неповнолітніх. Також 
проінформовала про зміни в законодавстві щодо 
домашнього насильства та про захист дітей від 
нього.  

Бесіда викликала інтерес серед учнів, які 
задали ряд питань, на які отримали ґрунтовні 
відповіді. 

Також 11 травня головна спеціалістка відділу 
«Летичівське бюро правової допомоги» Тетяна 
Гоменюк провела бесіду з учнями 11 класу 
Летичівського навчально-виховного комплексу №3 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад 
Летичівської селищної ради на тему: «Освіта без 
корупції залежить від тебе».   

У ході бесіди, в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту “Я МАЮ ПРАВО!”, акцентувала увагу 
учнів на передумови виникнення такого явища, 
як корупція в освіті, розглянули можливі її 
прояви та засоби боротьби із цим явищем для 
учнів, як майбутніх випускників, та потенційних 
учасників учбового процесу. Окрім того, учням 

роз’яснила їх права, як особам, які володіють неповною цивільною 
дієздатністю. 



22 травня, в рамках дії Меморандуму, укладеного із Вовковинецькою 
ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів начальниця «Деражнянське бюро правової 
допомоги» Оксана Сідлецька спільно з головною спеціалісткою 
Деражнянського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Оксаною Кирилюк та психологом 
Вовковинецької школи-інтернат провели 
правопросвітню бесіду на тему: «Ти сам 
відповідаєш за свої вчинки» з 
неповнолітнім – учнем 10 класу 
школи-інтернат, який має конфлікт із 
законом. 
 Неповнолітні становлять таку вікову 
групу дітей, що перебуває в періоді 
психофізіологічного та соціального 
зростання, якій притаманне рольове 

експериментування. Через відсутність життєвого досвіду підліток не 
спроможній правильно оцінити ситуацію, що склалася, і, як наслідок, він 
вступає в конфлікт, що може призвести до порушення закону. Саме тому, 
спільними зусиллями спеціалісти мають підтримати тих, хто цього потребує 
саме зараз та попередити потрапляння ними в неприємні життєві ситуації. 

 
Захід 1.1.3. Організація та проведення семінарів, круглих столів, 

зустрічей із студентами у вищих навчальних закладах, ПТУ, ліцеях, 
коледжах, спрямованих на запобігання злочинності серед молоді, випадків 
домашнього насильства, дискримінації 

 
Упродовж звітного періоду провели 4 

правопросвітницьких заходи для учнів ПТУ, 
ліцеїв, коледжів.  

Так, 17 травня начальниця відділу 
«Старосинявське бюро правової допомоги» 
Леся Яловіцька організувала та провела з 
учнями Пасічнянського 
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  

технологічний ліцей» бесіду на тему «Стоп насильство».  
В ході бесіди учнів проінформовано про те, що таке насильство в сім’ї, його 

відмінність від конфлікту, відповідальність за вчинення насильства в сім’ї та як 
себе захистити.  

 
Захід 1.1.4. Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід, 

спрямованих на роз'яснення змісту ключових реформ (змін у 
законодавстві) у трудових колективах, територіальних громадах, в тому 
числі про виконання правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!" 



 
Хмельницьким місцевим центром проведено 30 заходів у трудових 

колективах, територіальних громадах, тощо. 
Так, 11 квітня в рамках роботи виїзного консультаційного пункту та проекту 

Міністерства юстиції України “Я МАЮ 
ПРАВО!” начальниця «Летичівського 
бюро правової допомоги» Неля 
Поплавська спільно із заступницею 
голови Летичівської РДА Людмилою 
Бойко та фахівцями управління 
соцзахисту та відділу економічного 
розвитку РДА провели консультацію 
громадян та роз’яснювальний 
правопросвітницький захід для жителів 
с. Снітівка Летичівської ОТГ, під час 
якого на прохання жителів роз’яснили 

норми санітарних вимог щодо закупівлі молока великої рогатої худоби від 
населення, порядок надання дотацій на утримання великої рогатої худоби, 
допомогли скласти звернення до селищного голови з приводу організації 
виїзної торгівлі продуктами та товарами першої необхідності для жителів сіл.  

Неля Поплавська проінформувала також про послуги, які надає бюро та 
роздала інформаційні матеріали.  

 
16 травня в рамках реалізації 
правопросвітницького проекту Міністерства 
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 
головна спеціалістка відділу “Ярмолинецьке 
бюро правової допомоги” Наталія Костюк 
провела бесіду з педагогічним колективом 
Глушковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Розповіла про систему безоплатної правової 
допомоги та суб’єктів права на таку 
допомогу, про правопросвітницький проект 

МЮУ «Я МАЮ ПРАВО!», реформи Міністерства юстиції України та 
електронні сервіси Міністерства юстиції України.  

11 червня начальник відділу “Городоцьке 
бюро правової допомоги” Артем Кляхін провів 
правопросвітницький захід з трудовим 
колективом відділу культури, національностей, 
релігій та туризму Городоцької міської ради. 
Присутніх проінформував про систему 
безоплатної правої допомоги, контактну та 
довідкову інформацію про «Городоцьке бюро 
правової допомоги» та Хмельницький місцевий 



центр, які забезпечують правове обслуговування мешканців області.  
В ході заходу керівник бюро розповів про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!», який реалізується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, 
територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, 
міжнародних донорів та партнерів. 

 
Захід 1.1.5. Проведення семінарів, лекцій, бесід, спрямованих на 

запобігання безробіттю для осіб, які шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості 

 
Впродовж звітного періоду провелио 27 семінарів для осіб, які шукають 

роботу та перебувають на обліку в Центрах зайнятості. 
Зокрема, 27 квітня заступниця директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області Олена 
Варфоломєєва та начальниця відділу правопросвітництва й взаємодії з 
суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – 
інтеграторка) Хмельницького місцевого центру Ірина Бляхарська провели 
семінар для молоді яка перебуває на обліку в Хмельницькому міському центрі 
зайнятості  

Під час семінару фахівці центрів ознайомили присутніх з завданнями 
системи безоплатної вторинної правової допомоги, 
роботою Регіонального та місцевого центру з 
надання БВПД по реалізацію 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та можливість надання 
безкоштовних послуг з правових питань 
громадянам, які перебувають на обліку в 
Хмельницькому міському центрі зайнятості. 

По завершенню заходу бажаючим роздано 
друковані матеріали з інформацією про послуги 
Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

5 червня головна спеціалістка відділу 
«Волочиське бюро правової допомоги» Орися Круглова 
з метою забезпечення роботи дистанційного пункту у 
Волочиському районному центрі зайнятості, провела 
бесіду з особами, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості. Зокрема, фахівчиня донесла інформацію про 
роботу системи безоплатної правової допомоги в 
Україні, про категорії населення, які мають право на 
безоплатну вторинну правову допомогу та роз’яснила 
який саме перелік документів необхідний для звернення 
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за правовою допомогою, надала відповіді на питання присутніх. 
 
В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» 24 травня Анастасія Бояркіна - 
начальниця відділу “Ярмолинецького бюро 
правової допомоги” на базі Ярмолинецької 
районної філії Хмельницького ОЦЗ провела 
бесіду з особами, які шукають роботу. 
Розповіла про зазначений проект, про 
діяльність бюро, а також розповсюдила 
інформаційні буклети, провела анкетування 

учасників заходу.  
 
Захід 1.1.6 Організація та проведення семінарів, лекцій, бесід з 

інвалідами, які мають вади слуху, зору 
 
Протягом звітного періоду працівники Хмельницького місцевого центру 

провели 4 зустрічі з керівниками громадських 
організацій інвалідів з вадами зору та слуху.  
 Так, 7 червня головна спеціалістка 
«Летичівського бюро правової допомоги» 
Тетяна Гоменюк за запрошенням правління 
ТПО УТОС взяла участь в урочистостях, 
присвячених 85-й річниці створення 
Українського Товариства сліпих. Від імені 
працівників системи безоплатної правової 
допомоги висловила найкращі побажання 

присутнім членам товариства, подякувала за співпрацю та користуючись 
нагодою нагадала, які послуги вони можуть отримати в бюро правової 
допомоги, розповіла про порядок надання БВПД та відповіла на запитання 
присутніх. 
 

Захід 1.1.7. Організація та проведення вуличного інформування 
громади Хмельницької області в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

 
В рамках проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО!» та користуючись можливістю 
якомога більше правової інформації донести до 
населення області фахівці бюро правової допомоги 
та місцевого центру під час виїзду мобільних груп 
проводили вуличні інформування населення, під час 
яких надавали роз’яснення не лише з питань 



земельного законодавства, а з інших галузей права. Спілкуючись із людьми, 
фахівці місцевого центру доводили до їх відома інформацію про діяльність 
центрів, порядок звернень до центру, роздавали друковані інформаційні 
матеріали.  

Протягом кварталу проведено 12 вуличних інформувань. 

 

 
 

 
Захід 1.2.1. Організація та проведення робочих зустрічей, навчальних 

семінарів з керівниками громадських організацій (із громадськими   
організаціями, які представляють інтереси учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо переміщених осіб, соціально вразливих верств 
населення) 

 
Впродовж звітного періоду проведли 4 зустрічі із 

зазначеної тематики.  
Так, 26 квітня начальниця «Летичівського бюро 

правової допомоги» Неля Поплавська, як член ради, 
взяла участь у засіданні координаційної ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству у сім’ї та протидії торгівлі 
людьми при районній державній адміністрації. 

За результатами обговорення прийнято рішення 
щодо продовження взаємного інформування про раннє 
виявлення сімей, які потрапили в складні життєві 

обставини,  надання сім’ям адресної допомоги, житлових субсидій та 



соціальних послуг, активізації роботи щодо пропаганди сімейних цінностей, 
формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, 
повноцінного виховання та розвитку дітей. 

Окрім того, поставлено завдання по активізації роботи з сім’ями осіб, які 
мають проблеми із Законом та підозрюваними у вчиненні злочинів особами. 

 
Також 25 червня в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 
ПРАВО!» начальниця відділу «Ярмолинецького 
бюро правової допомоги» Анастасія Бояркіна 
організувала та провела робочу зустріч із 
головою Ярмолинецької районної організації 
ветеранів України, де домовилися про співпрацю 
та підписали меморандум. 

 
Захід 1.2.2. Проведення робочих зустрічей з керівниками органів 

державної влади, ОМС міст і районів 
 

З метою налагодження тісної співпраці з 
керівниками органів державної влади, ОМС 
міст і районів провели 27 робочих зустрічей. 

26 квітня провели робочу зустріч з 
головою Волочиської ОТГ Костянтином 
Черниченком, під час якої обговорили шляхи 
співпраці щодо покращення доступу громадян 
до безоплатної правової допомоги, зокрема 
розміщення інформаційних матеріалів на 
офіційному сайті Волочиської ОТГ та 

обговорили актуальні правові проблеми, що виникають в громаді. 
 

Працівники «Старосинявського бюро правової 
допомоги» 11 червня провели робочу зустріч з 
керуючою справами апарату Старосинявської селищної 
ради Бондарчук О. та завідувачем юридичним відділом 
Старосинявської селищної ради. 

На зустрічі обговорили проблемні правові 
питання, що виникають в жителів ОТГ, проведення 
спільних освітніх заходів для громади з метою 
реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», залучення внутрішніх 
ресурсів територіальної громади для реалізації правових 
потреб її мешканців шляхом прийняття Програми 
безоплатної правової допомоги.  



 
16 травня інтеграторка Ірина Бляхарська та 

Юля Януш-Мацько головна спеціалістка відділу 
правової інформації та консультації 
Хмельницького місцевого центру провели робочу 
зустріч з представниками органів місцевого 
самоврядування, адже співпраця з ними - основний 
шлях до посилення правової спроможності громад. 

З головою Пирогівецької сільської ради 
передусім обговорили подальшу спільну роботу, 
як в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!», так і 
задля виконання звичних функцій центрів - 
правопросвітництва, консультування громадян, 
забезпечення доступу до безоплатної вторинної 
правової допомоги. 
 

Захід 1.2.3. Надання методичної допомоги представникам юридичних 
служб органів державної влади та ОМС з питань прав людини 

 
З метою налагодження співпраці з представниками юридичних служб 

органів державної влади та ОМС з питань прав людини проведено 4 робочих 
зустрічі. 

Так, 22 червня начальник відділу “Городоцьке бюро правової допомоги” 
Артем Кляхін надав методичну допомогу відділу юридично-кадрової роботи 
виконавчого комітету Городоцької міської ради Хмельницької області з питань 
прав людини. 

Під час зустрічі керівник бюро 
наголосив на тому, що у переважній 
більшості випадків, як порушення прав 
людини, так і запобігання таким 
порушенням цілком залежить від 
місцевої громади та органів місцевого 
самоврядування. Процес 
децентралізації ще більше підвищує 
роль органів місцевого самоврядування 
у дотриманні прав людини. До того ж, 
більшість спірних питань між 
громадянами та владою цілком може 

бути вирішена вже на рівні районних та місцевих судів. 
 

Захід 1.2.4. Розроблення та поширення методичних рекомендацій для 
органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД 

 



Упродовж ІІ кварталу розробили та поширили 2 методичні рекомендації 
для органів місцевого самоврядування задля покращення обізнаності та 
доступу до БПД. 

У квітні «Старосинявське бюро правової допомоги» Хмельницького 
місцевого центру, розробило методичні рекомендації на тему: «Порядок 
безоплатного отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної 

власності, а також державної реєстрації земельної 
ділянки і права власності на неї». 

Протягом звітного періоду відділом 
правопросвітництва та взаємодії із суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги нали 
методичні рекомендації Гвардійській ОТГ, Паплинській 
та Шумівецькій сільським радам. 

У рамках реалізації загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту Міністерства юстиції 
України «Я МАЮ ПРАВО!» головна спеціалістка 
відділу «Ярмолинецького бюро правової допомоги» 
Наталія Костюк 25 червня надала методичну допомогу 
юридичному відділу Ярмолинецької РДА і презентувала 

методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування та місцевих 
органів виконавчої влади на тему: “Порядок надання безплатної правової 
допомоги”. 

 
 

Захід 1.2.5. Створення мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з 
неповною юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, 
сіл для залучення їх в якості параюристів залучення таких осіб до 
консультування громади з визначених правових питань 

 
Працівниками місцевого центру постійно проводиться робота по 

створенню мережі параюристів - виявлення авторитетних осіб з неповною 
юридичною або вищою освітою на території громад міст, селищ, сіл для 

залучення до консультування громади з 
визначених правових питань.  

Зокрема, 6 квітня головна спеціалістка 
«Деражнянського бюро правової допомоги» 
Людмила Регеша провела робочу зустріч з 
працівниками Деражнянської центральної районної 
бібліотеки та надала методичні та інформаційні 
матеріали правороз’яснювального характеру для 
читачів та відвідувачів. 

Під час зустрічі запропонувала залучити 
бібліотечний колектив до партнерства в якості 



параюристів, основні завдання яких полягають у інформуванні відвідувачів 
бібліотеки про послуги державної системи безоплатної правової допомоги та 
поширення інформаційних матеріалів про її роботу.  

 
Захід 1.2.6. Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами 
місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих 
програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого 
кола громадських організацій відповідного профілю 

 
Задля розвитку партнерських мереж та 

взаємодії з органами місцевого самоврядування з 
метою розроблення та прийняття місцевих 
програм надання БПД, залучення у якості їх 
виконавців якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю, провели 
роботу щодо внесення змін до районної програми 
безоплатної правової допомоги та правової 
освіти населення Волочиського району на 2016 – 2020 роки.  

Так, 17 квітня начальниця відділу «Волочиське бюро правової допомоги» 
Алла Байда провела зустріч з трудовим колективом Волочиської РДА. Під час 
бесіди присутні були ознайомлені із внесеними зміни до Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», внесену Законом України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» та про зміни щодо стягнення аліментів на 
утримання дитини, надала інформаційні листівки, буклети та газети. 

Начальницею «Летичівське бюро правової допомоги» розпочато роботу по 
розробленню Програми “Правової освіти та правової допомоги населенню 
району на 2019-2020 роки”. Зокрема, проведена робоча зустріч з цього приводу 
з головою Летичівської РДА Іриною Матлаєвою. 
 
Захід 1.3.1. Проведення моніторингу щодо інформаційної присутності МЦ у 
медіа-середовищі регіону 
 

Протягом поточного кварталу відділ правопросвітництва 
та взаємодії із суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги забезпечив моніторинг інформаційної 
присутності результатів та показників роботи Хмельницького 
місцевого центру, підпорядкованих бюро правової допомоги 
у медіа-середовищі. 
 
Заходи 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. Висвітлення заходів МЦ та інформування 
населення через друковані ЗМІ 
 

З метою поширення інформації щодо функціонування системи БПД 
Хмельницьким місцевим центром налагоджено плідну співпрацю з усіма 



засобами масової інформації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність 
на території, яку обслуговує Хмельницький місцевий центр. 

Протягом ІІ кварталу розміщено 8 інформацій у місцевих та регіональних 
друкованих ЗМІ. 

Так, 3 квітня в рамках реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» інтеграторка 
Ірина Бляхарська провела робочу зустріч з 
головним редактором газети “Подільські 
вісті” Петром Лічманом. 

За результатами даної зустрічі досягнуто 
домовленості щодо розміщення на шпальтах 
газети “Подільські вісті” актуальних 
юридичних консультацій. 

Начальницею відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» Оксаною Сідлецькою 
розміщено 1 статтю в газеті “Вісник 
Деражнянщини” на тему “Запитували - 
відповідаємо” щодо можливості оскарження 
постанов про притягнення до адміністративної 
відповідальності. 

Фахівцями бюро ведеться постійне 
розповсюдження серед населення 
інформаційних друкованих матеріалів. Також 
в кінці кожного місяця ведеться оновлення 
інформаційних друкованих матеріалів, 
розміщених в установах та організаціях.   

 Висвітлення інформації та роз’яснень 
працівниками бюро здійснюється на сайтах 
РДА, де відкриті інформаційні сторінки бюро 
правової допомоги.  

 
Упродовж кварталу проводилася робота з 

висвітлення заходів та інформування населення 
через виступи на радіо в мережі проводового 
мовлення. 

Так, 21 червня інтеграторка Ірина Бляхарська 
провела робочу зустріч з представником ТВО 
радіопрограм Філії НТКУ Хмельницька регіональна 
дирекція «Поділля-центр» Андрієм Мацейком. Під 
час зустрічі обговорили можливість участі 
працівників Хмельницького місцевого центру у 
радіоефірах, з метою надання кваліфікованих 



юридичних консультацій громадянам, а також створити циклу програм, з 
актуальних юридичних консультацій для слухачів радіо “Поділля-центр”. 

По завершенню заходу досягнуто домовленості щодо розробки офіційного 
листа з переліком юридичних консультацій для висвітлення в ефірі радіо  
«Поділля-центр».  

Протягом звітного періоду розміщено 5 статей у інтернет - виданнях газети 
«Є» (рубрика “НАРКОР”) про події та новини системи БВПД та забезпечено 
постійне інформаційне оновлення сторінки Хмельницького місцевого центру у 
соціальній мережі Facebook. 

 
Захід 1.3.5. Висвітлення успішної практики адвокатів, які надають 

БВПД та співпрацюють з МЦ у інтернет ресурсах, веб-сайтах, соціальних 
сторінках Facebook 

 
У ІІ кварталі поточного року відділом організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами та відділом 
представництва підготовлено 3 публікації щодо позитивних практик адвокатів 
Хмельницької області у цивільних і адміністративних справах, які розміщені на 
сторінці Facebook Хмельницького місцевого центру, веб-сайті Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій 
області, а також у інтернет-виданні «Газета «Є», рубрика «НАРКОР» за 
відповідною тематикою: 
- 08.06.2018 - “Спадкування за законом”; 
-08.05.2018 - “Порядок надання населенню субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг”; 
- 05.04.2018 - “Строки та наслідки спливу позовної давності”. 
  

Захід 1.3.6. Розповсюдження серед населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на правову тематику відповідно до інтересів 
цільової аудиторії, в тому числі про виконання правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

 
Задля розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, навчальних 
закладів інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на правову тематику 
відповідно до інтересів цільової аудиторії в 
тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ 
ПРАВО!», розповсюдили ряд буклетів та листівок а також газет під час 
проведення правопросвітницьких заходів. 

 



 
 

Захід 1.3.7. Проведення семінарів, лекцій, бесід спрямованих на 
вирішення правових проблем внутрішньо-переміщених осіб 

 
Протягом кварталу проведено 2 заходи спрямованих на вирішення 

правових проблем внутрішньо-переміщених осіб. 
В рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» 18 травня відбулась робоча зустріч інтеграторки Ірини 
Бляхарської із позаштатним радником Міністра соціальної політики України з 
питань внутрішньо-переміщених осіб Олегом Майданюком.  

Під час зустрічі обговорили актуальні правові проблеми 
внутрішньо-переміщених осіб у Хмельницькій області, а саме питання 
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо-переміщеним 
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції. 

Також працівниця Хмельницького місцевого центру розповіла про  
проект Міністерство юстиції спільно з USAID «Я 
МАЮ ПРАВО!», який направлений на підвищення 
юридичної грамотності українців та викоренення 
корупції в держустановах. По завершенню зустрічі 
інтеграторка презентувала інформаційні буклети та 
плакат на дану тематику  
 
1.3.8. Проведення семінарів, лекцій, бесід, 
спрямованих на вирішення правових проблем 
учасників АТО 
 

З метою підвищення рівня правової обізнаності 
учасників АТО та осіб, на яких поширюється дія закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» протягом ІІ кварталу 
проведено 2 заходи. 

11 квітня провели тренінг щодо підвищення навичок працівників центру з 
надання правової допомоги учасникам АТО в реалізації земельних питань. 



Для забезпечення доступу учасників бойових дій, в тому числі учасників 
АТО до безоплатної правової допомоги представники Регіонального та 
Хмельницького місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги і військової частини А-4239 10 квітня підписали Меморандуму про 
співпрацю, де військовослужбовці зможуть отримувати консультації юристів 
безпосередньо у приміщенні військової частини, де буде організовано 
дистанційний пункт доступу до безоплатної правової допомоги. 

Основне завдання співпраці, про яке йдеться в 
Меморандумі, – забезпечити захист прав 
військовослужбовців та членів їхніх сімей. Спільними 
зусиллями юристи і командування військової частини 
планує створити сприятливі умови для забезпечення 
цій категорії осіб безперешкодного доступу  до 
безоплатної правової допомоги. 

Наразі основними напрямами роботи в рамках 
Меморандуму визначили проведення консультувань, спільних заходів (круглих 
столів, робочих зустрічей, семінарів), спрямованих на підвищення рівня 
правової поінформованості військовослужбовців, зокрема й в рамках 
загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я МАЮ ПРАВО!", а 
також розроблення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо прав та 
соціальних гарантій зазначених осіб. 

Захід 1.3.9. Проведення правових тренінгів із особами, які шукають 
роботу на базі міських та районних центрів зайнятості 

 
Здебільшого люди не звертаються за юридичною допомогою через те, що 

не усвідомлюють про існування певної правової проблеми. Донесення 
інформації до найбільш вразливих категорій населення області про їх права, про 
можливість скористатися кваліфікованою допомогою фахівців є одним із 
важливих напрямків роботи. Так, працівниками місцевого центру проведено 2 
інформаційно-роз’яснювальних та комунікативних заходи серед найбільш 
вразливих категорій населення на базі міських та районних центрів зайнятості. 
 

Захід 1.3.10. Проведення тематичних зустрічей, круглих столів, 
лекцій, семінарів для соціально вразливих категорій громадян у 
спеціалізованих установах (психоневрологічних інтернатах, соціальних 
центрах, школах-інтернатах)  

 
Основними клієнтами системи безоплатної правової допомоги, як відомо, 

є малозабезпечені особи. Як показує практика, саме така категорія населення є 
найбільш вразливою, в тому числі і у плані правової обізнаності. Тому 
фахівцями бюро правової допомоги та місцевого центру протягом звітного 

http://khmelnytskyi.legalaid.gov.ua/cache/8/d8771d220827a91df23ed834427b26ab.JPG�


кварталу провели 2 правопросвітніх заходів із зазначеними категоріями 
жителів області. 

Так, 12 червня начальниця відділу 
«Старосинявське бюро правової допомоги» Леся 
Яловіцька провела круглий стіл для соціально 
вразливих категорій громадян в територіальному 
центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Старосинявської селищної 
ради, де розповіла про реалізацію в державі  
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!», можливість 

отримання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги, в тому 
числі адресної правової допомоги громадянам, які не можуть самостійно 
пересуватися. 

 
Захід 1.3.11. Розміщення інформаційних матеріалів зовнішньої реклами як 
соціальної на вулицях, громадському транспорті, на відповідних дошках 
оголошень в установах, організаціях, спеціально відведених місцях  
 

Працівниками відділів бюро правової 
допомоги постійно проводиться розповсюдження 
серед населення, підприємств, установ, організацій, 
навчальних закладів інформаційних друкованих 
матеріалів на відповідних дошках оголошень про 
правову тематику відповідно до інтересів цільової 
аудиторії в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 

Так, у місті Деражня розміщено 2 інформаційні 
банери на будівлях автобусної станції та районного 
будинку культури, які були виготовлені на кошти, 
виділені Деражнянською міською радою на 

виконання міської Програми БПД на 2016-2017 роки. 
 

Захід 1.4.1. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 
пунктів щодо осіб учасників АТО, на яких поширюється дія ЗУ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

 
Протягом звітного періоду заступниця начальника відділу 

представництва Руслана Матущак взяла участь у 3 виїздах мобільних 
консультаційних пунктів для надання правової допомоги учасникам АТО та 
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту».  
 



Захід 1.4.2. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 
пунктів щодо громадян похилого віку, інвалідів, які знаходяться в 
будинках інтернатах, особам із особливими потребами у 
будинках-інтернатах, спеціалізованих установах 

 
Протягом звітного періоду організовано 14 виїздів у будинки-інтернати, 

спеціалізовані установи для громадян похилого віку, інвалідів. 
Так, 15 травня інтеграторка Хмельницького 

місцевого центру Ірина Бляхарська, а також 
представники Головного територіального 
управління юстиції Хмельницькій області, 
відвідали Хмельницький геріатричний пансіонат 
з метою консультування та надання правової 
допомоги. Тамтешні мешканці отримали 
консультацію щодо порядку виїзду дитини за 
кордон з матір’ю, компенсації для осіб з 

інвалідністю, транспортних витрат у міжміському транспорту, а також щодо 
незаконного користування квартирою. 

Для присутніх розповсюдили довідкову літературу для кращого 
ознайомлення зі своїми правами. 
 

Працівниками «Старосинявського бюро 
правової допомоги» 25 травня організували та 
провели роботу виїзного консультаційного пункту 
для громадян, які знаходяться в Новосинявському 
будинку-інтернаті для людей похилого віку та 
інвалідів. Також мешканцям інтернату 
повідомлено про реалізацію в державі  
загальнонаціонального правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та можливість 

отримання правової консультації зателефонувавши до 
єдиного контакт-центру системи безоплатної правової 
допомоги або бюро. 

Так, 25 червня головна спеціалістка відділу 
“Городоцьке бюро правової роботи” Діана Думановська 
взяла участь у роботі виїзного консультаційного пункту 
щодо проведення прийому громадян у Лісоводському 
будинку-інтернаті для громадян похилого віку та 
інвалідів. На прийом звернулось 6 мешканців 
Лісоводському будинку-інтернаті, яких найбільше 
цікавили питання щодо порядку оформлення спадщини, 
про стягнення аліментів на утримання непрацездатних батьків та щодо змін, що 
відбулися в пенсійному законодавстві 
 



Захід 1.4.3. Організація та участь у роботі виїзних консультаційних 
пунктів для громадян на базі сільських рад, ОТГ 

 
З метою розширення доступу мешканців віддалених населених пунктів до 

правової допомоги працівниками Хмельницького місцевого центру здійснено 
29 виїздів у складі мобільних консультаційних пунктів для громадян на базі 
сільських рад, ОТГ.  

Зокрема, 8 червня начальниця відділу 
“Віньковецьке бюро правової допомоги” Ольга 
Біла спільно із заступником голови та 
працівниками Віньковецької державної 
районної адміністрації провели виїзний прийом 
громадян с.Петраші та с.Пирогівка 
Віньковецького району. Під час прийому 
громадян цікавили питання земельного, 
спадкового, житлового права та соціального 
забезпечення. Одне з питань, з якого була 

надана консультація, стосувалося права учасників бойових дій на пільговий 
проїзд. Ольга Біла інформувала вимоги Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» при наданні пільг учасникам бойових дій. 

 
23 травня начальниця відділу «Волочиське 

бюро правової допомоги» Алла Байда провела 
виїзний прийом громадян в селі Писарівка 
Війтовецької ОТГ, де на прийом звернулись 4 
громадяни. Більшість питань стосувались 
спадкового, земельного права та питань соціального 
забезпечення. Усім надали вичерпну інформацію та 

роз’яснення відповідно до нормативно-правових актів. 
Працівники Хмельницького 

місцевого центру – інтеграторка Ірина 
Бляхарська та головний спеціаліст 
відділу правопросвітництва та взаємодії 
з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги - Юля 
Сидорук 3 травня провели виїзний 
прийом громадян в приміщенні 
Гвардійської ОТГ, що у Хмельницькому 
районі. 

Правові консультації надали 10 
громадянам. Питання, з якими зверталися до фахівців, стосувалися земельного 
законодавства, соціального захисту та спадкового права. В ході прийому 
відвідувачам роздано друковані матеріали з інформацією про те, хто має право 
на безоплатну вторинну правову допомогу, які правові послуги можна 



отримати в центрі та куди необхідно звертатися для отримання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 
Захід 1.4.4. Забезпечення роботи дистанційних пунктів консультування 

для громадян в центрах зайнятості 
 

Загалом, впродовж звітного періоду, працівниками 
Хмельницького МЦ та бюро правової допомоги 
проведено 27 консультацій у міськрайонних центрах 
зайнятості. 

 
 

Захід 1.4.5. Організація та робота дистанційного пункту 
консультування громадян на базі центрів надання адміністративних 
послуг  
 

В рамках виконання Меморандуму про 
співпрацю між центром надання 
адміністративних послуг Хмельницької районної 
державної адміністрації та Хмельницьким 
місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Ірина Бляхарська, 
забезпечила роботу дистанційного пункту 
доступу, а саме 4 квітня, 2 травня, 6 червня на базі 
ЦНАПу. 

 
Захід 1.4.6. Організація та робота дистанційного пункту 

консультування громадян на базі Хмельницького окружного 
адміністративного суду  
 



В рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Хмельницьким 
окружним адміністративним судом та Хмельницьким місцевим центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги заступник начальниця 
відділу представництва - Руслана Матущак забезпечила роботу дистанційного 
пункту доступу, а саме 5 квітня, 3 травня та 7 червня. 

  
Захід 1.4.7. Консультування громадян в режимі Skype зв'язку в 

приміщеннях бібліотек програми «Бібліоміст» 
 
Протягом звітного періоду скайп-консульнтування проводилися 26 квітня, 

31 травня та 21 червня. 
На базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 21 червня 

відбулося Skype-консультування громадян за участю головного спеціаліста 
відділу правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги Юлії Сидорук та за участю юристів ГО 
"Подільська правова ліга", представників Головного територіального 
управління юстиції у Хмельницькій області та Управління забезпечення прав 
людини Національної поліції України в Хмельницькій області. На зв'язку були 
мешканці Старої Синяви і саме їм надали відповіді на такі питання - 
оформлення спадщини, приватизація житла військовими, а ще сімейні та 
пенсійні питання.  

Захід 1.4.8. Забезпечення роботи дистанційного пункту доступу до БПД 
на базі Хмельницького обласного фонду «Хесед-Бешт» 

 
У рамках договору про співпрацю 

між Хмельницьким благодійним фондом 
“Хесед-Бешт” та регіональним і 
місцевими центрами з надання БВПД 
Хмельниччини у вівторок, 26 квітня, 
інтеграторка Ірина Бляхарська провела 
зустріч із менеджером зі зв’язків з 
громадськістю Людмилою Шварцман. 
Під час зустрічі обговорили основні 
напрямки подальшої роботи 
дистанційних консультаційних пунктів 
для надання безоплатної правової 
допомоги, які розташовані на базі 

Хмельницького обласного фонду “Хесед-Бешт”, а також здійснення виїздів 
мобільних груп до цих пунктів та надання правові консультації у телефонному 
режимі або за допомогою Skype-зв'язку.  
 

Захід 1.5.2. Проведення анкетування клієнтів МЦ щодо якості 
отриманих послуг, наданих працівниками МЦ 



Відділом правової інформації та консультацій Хмельницького місцевого 
центру у ІІ кварталі провели анкетування клієнтів щодо якості отриманих 
послуг, наданих працівниками місцевого центру. Загалом протягом звітного 
періоду 32 клієнти центру заповнили анкети у яких вказали, чи вирішили їх 
правову проблему та оцінили рівень надання правової допомоги працівниками, 
який за результатами опитування в середньому був оцінений як хороший. 

 
Захід 1.5.3. Організація та проведення навчальних семінарів, заходів із 

підвищення кваліфікації, обміну досвідом адвокатів, які надають БВПД 
З метою підвищення кваліфікації адвокатів та організації обміну досвідом 

між ними 14 червня відбувся круглий стіл, під час якого з адвокатами 
обговорили проблемні питання виконання доручень для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги потерпілим і свідкам у кримінальних 

провадженнях. Основні зауваження до виконання 
доручень адвокатам, які співпрацюють з 
Хмельницьким місцевим центром, озвучили 
керівники регіонального та місцевого центрів 
– Наталія Стьопіна і Григорій Гоцький. 

Артем Постащук, головний спеціаліст відділу 
організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами, доповів про стан 

виконання доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
виданих впродовж 2015-2017 років. 

Адвокати висловили власні побажання для оптимізації співпраці, а відтак 
мали можливість обговорити інші проблеми, що виникають під час надання 
безоплатної вторинної правової допомоги потерпілим і свідкам у кримінальних 
провадженнях.  

Про національний превентивний механізм та його завдання розповіла 
Оксана Кізаєва, регіональна представниця Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Хмельницькій області. 
 

Захід 2.1.1. Вивчення актуальних потреб в правових знаннях 
працівників місцевих центрів: 

Один із напрямків співпраці системи 
безоплатної правової допомоги з 
Державною міграційною службою полягає 
у проведенні навчань для їхніх працівників, 
адже від кваліфікації персоналу залежить 
забезпечення на належному рівні прав 
громадян. 
 Так, днями на базі Хмельницького 
місцевого центру заступниця начальника 
Хмельницького міського відділу УДМС 
області Оксана Купець роз'яснила 



представникам місцевого центру процедуру відновлення паспорта громадянина 
України в разі його втрати. 

 
 Захід 2.1.2. Проведення внутрішніх навчань працівників з актуальних 
та проблемних питань, пов'язаних з наданням БПД 
 
 Впродовж ІІ кварталу із працівниками Хмельницького місцевого центру 
проведено 3 апаратні навчання: 
- “Обговорення питань, пов’язаних з розробкою та розміщенням правових 
консультацій на довідково-інформаційній платформі «WikiLegalAid»; 
- “Обговорення питань, пов’язаних порядком надання безоплатної вторинної 
правової допомоги жертвам домашнього насильства”; 
- “Здійснення процедури документування паспортом громадянина України у 
вигляді ІD-картки та паспорта громадянина України”. 
 

Захід 2.1.3. Організація та проведення заходів із підвищення 
кваліфікації працівників із залученням фахівців інших організацій 

 
Як надавати якісні правові консультації, 

послуговуючись у своїй роботі 
інформаційно-довідковою платформою 
«WikiLegalAid», як готувати вичерпні 
роз’яснення для цієї платформи та яким 
чином удосконалити її можливості – над 
цими питаннями міркували фахівці системи 
безоплатної правової допомоги під час 

дводенного тренінгу, який відбувався 4 та 5 
травня в Хмельницькому. У форматі 
майстер-класів зі створення консультацій, 
програвання та обговорення конкретних кейсів, 
дискусій, обміну досвідом юристи і юристки 
системи працювали над своїми навичками 
користування платформою «WikiLegalAid». 

Учасники тренінгу обговорили можливість 
використання «WikiLegalAid» для надання 
клієнтам письмових правових роз’яснень та консультацій; висловили 
пропозиції для поліпшення інтерфейсу платформи, щоб у такий спосіб зробити 
її більш зручною для користувачів, а також своє бачення процесу наповнення 
та оновлення довідково-інформаційної бази. 

31 травня – 1 червня у Хмельницькому відбувся тренінг з розвитку навичок 
роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової 
допомоги за підтримки українсько-канадського проекту «Доступна та якісна 
правова допомога в Україні» у партнерстві з Координаційним центром з 
надання правової допомоги. 
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Під час дводенного навчання, фахівці місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема бюро, працювали над 
розвитком комунікативних навичок. 

Набуті знання та вміння стануть у пригоді при спілкування з такими 
категоріями клієнтів, як постраждалі від домашнього та гендерно 
обумовленого насильства, діти, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи 
та особи похилого віку. 

 

Захід 2.1.4. Проведення нарад, семінарів, навчань для керівників та 
спеціалістів бюро правової допомоги 

З метою підвищення ефективності 
діяльності місцевого центру, оперативності 
прийняття відповідних рішень, забезпечення 
належної координації діяльності бюро правової 
допомоги проведено 1 нараду за участю 
керівників відділів, в тому числі керівників бюро 
правової допомоги Хмельницького місцевого 
центру в скайп-режимі 29.05.2018 року 
 

 
Захід 2.1.5. Організувати та здійснити робочу поїздку до Чортківського 

місцевого центру з надання БВПД з метою обміну досвідом  

З метою обміну досвідом роботи 
між місцевими центрами, 
запровадження у діяльність центру 
ефективних форм і методів роботи 
робоча група Хмельницького 
місцевого центру на чолі із 
директором Григорієм Гоцьким 26 
червня відвідали Чортківський 
місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
Тернопільської області.  

В ході візиту працівники Хмельницького місцевого центру детально 
ознайомилися із роботою відділу правової інформації та консультацій, відділу 
організації надання БВПД та роботи з адвокатами, відділу фінансів, 
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контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку, відділу 
організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та персоналу та 
відділу представництва. 

В ході обговорень працівники місцевих центрів поділились своїми 
напрацюваннями у різних напрямках діяльності. Це і приклади розгляду 
звернень громадян, здійснення представництва інтересів клієнтів у суді, 
ведення досьє, організації роботи мобільних та дистанційних пунктів 
консультування. 

Фахівці відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 
Чортківського центру ділилися досвідом прийняття та перевірки актів про 
надання безоплатної вторинної правової допомоги як в цивільних та 
адміністративних справах,оформлення звітів про надання БВПД, потерпілим та 
свідкам у кримінальних провадженнях. 

Працівники відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу говорили про підготовку довідкових, аналітичних, 
статистичних звітів, планів діяльності центру. Детально розглянули порядок 
ведення кадрового діловодства та зберігання трудових книжок у місцевому 
центрі. 

Директор Хмельницького місцевого центру Григорій Гоцький азначив, що 
проведення таких міжрегіональних робочих зустрічей дає змогу ділитися 
позитивним досвідом роботи, що сприяє покращенню роботи системи 
безоплатної правової допомоги в цілому. 

Під час візиту працівники Хмельницького місцевого центру взяли участь у 
роботі мобільного пункту консультування в центрі м.Чорткова, що був 
приурочений Дню Конституції України. 

 
Захід 2.1.6. Участь працівників МЦ у семінарах, навчаннях, що 

організовуються Хмельницьким ЦППК 
З метою залучення ресурсів органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, місцевих громад впродовж І кварталу працівники центру 
взяли участь у 2 навчаннях що організовувалися Центром перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та 
організацій. 

8 червня директор Хмельницького місцевого 
центру Григорій Гоцький провів тематичну зустріч 
з відповідальними особами з питань виявлення та 
запобігання корупції в органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування, які утворилися 
у результаті об’єднання територіальних громад за 

програмою тематичного короткострокового семінару «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів». В ході зустрічі Григорій Гоцький 
проінформував присутніх про діяльність Хмельницького місцевого центру, про 
перелік послуг, що надаються Центром та категорії осіб, які можуть ними 



скористатися, а також поширив інформаційні листівки та відповів на запитання 
учасників зустрічі.  

  
Захід 2.4.1. Складення та розміщення правових консультацій на 

довідково-інформаційній платформі “WikiLegalaid” в установленому 
порядку  

В рамках заходів працівниками місцевого центру розроблено та 
розміщено в довідково-інформаційній платформі 4 правові консультації 
«WikiLegalAid» на теми: 
- “Захист персональних даних неповнолітніх” (центр); 
- “Звільнення з роботи за вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому 
числі дрібного)” («Деражнянське бюро правової допомоги»); 
- “Укладання цивільно-правових договорів між неприбутковими організаціями 
та фізичними особами” («Летичівське бюро правової допомоги»); 
- “Відмова власника від поновлення договору оренди земельної частки (пай)” 
(«Віньковецьке бюро правової допомоги»). 
 

Захід 3.1.2. Участь у засіданнях Керівної ради директорів 
Директор місцевого центру Григорій Гоцький у звітному періоді взяв 

участь у засіданні Керівної ради у skype-режимі – 3 травня 2018 року. 
 

Захід 3.3.1. Збір інформації щодо основних показників діяльності МЦ 
Забезпечувався збір, узагальнення та аналіз статистичних показників про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом ІІ кварталу.  
 

Захід 3.3.3. Надання методичної допомоги для відділів бюро правової 
допомоги, здійснення технічного супроводу оргтехніки: 

Протягом звітного періоду Волочиському, Віньковецькому, 
Летичівському бюро правової допомоги надавалася методична допомога та 

здійснювався технічний супровід 
оргтехніки, віддалено здійснювався 
програмно-технічний супровід АРМ. 

Зокрема, 15 червня інтеграторка 
Ірина Бляхарська, заступниця 
начальника відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги та роботи з адвокатами 
Наталія Свідерська побували у 
«Летичівському бюро правової 
допомоги» з метою надання методичної 
допомоги що передбачено п. 3.3.3 

квартального плану заходів Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги на ІІ квартал 2018 року. 
 



Розділ ІІ. Результативні показники діяльності 
 

За період з 02 квітня по 27 червня 2018 року Хмельницьким місцевим 
центром з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його 
відокремленими структурними підрозділами, зареєстровано 2403 звернень 
клієнтів, 2105 особам надано правову консультацію, 298 із них написали 
письмову заяву про надання БВПД. 

 
Таблиця 1. Інформація щодо кількості зареєстрованих та опрацьованих 
звернень клієнтів 
 

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, прийнято 286 
рішень про надання БВПД та надано 96 доручень адвокатам та 197 наказів 
штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням надано відмову у 
наданні БВПД. 

В звітному кварталі клієнти зверталися частіше з наступних питань: 
соціального забезпечення 280 (12%), спадкового 274 (11%), сімейного 494 
(21%), трудового 81 (3%), адміністративного 128 (5%), земельного 167 (7%), 
договірного 125 (5%), житлового 172 (7%), іншого цивільного 405 (17%) права, 
з питань виконання судових рішень 63 (3%), з інших питань 146 (6%), з 
неправових питань 46 (2%) та з медичних питань 12 (1%).  
 

№ 
з/п Найменування відділу МЦ 

Кількість 
зареєстров
аних 
звернень 

Кількість 
наданих 
правових 
консультацій 

Кількість 
отриманих 
письмових 
звернень про 
надання БВПД 

1 Відділ правової інформації та 
консультацій 
 
 
 

810 686 124 

2 Відділ “Волочиське бюро правової 
допомоги” 

228 209 19 

3 Відділ “Віньковецьке бюро правової 
допомоги” 

203 178 25 

4 Відділ “Городоцьке бюро правової 
допомоги” 

301 271 26 

5 Відділ “Деражнянське бюро правової 
допомоги” 

255 195 63 

6 Відділ “Летичівське бюро правової 
допомоги” 

250 225 25 

7 Відділ “Старосинявське бюро правової 
допомоги” 

146 140 6 

8 Відділ “Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги” 

210 200 10 

 Разом по МЦ 2403 2105 298 
 



 
 

 



 

 
 

Щодо клієнтів, яким надано БВПД за IІ квартал 2018 року найбільше 
позитивних рішень прийнято по особам які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів 
прожиткового мінімум 202 (71%), учасникам бойових дій 21 (7%), інвалідам 52 
(18%), внутрішньо переміщенні особи 5 (2%), осіб, щодо яких суд розглядає 
справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 
особи 0 (0%), жертви домашнього насильства 3(1%), діти-сироти 1(0,1%), діти, 
які не належить до окремих категорій 3 (2%). 
 

Крім цього, Хмельницьким місцевим центром, в тому числі бюро 
правової допомоги, у ІІ кварталі 2018 року організовано: 

- 43 виїзди мобільних консультаційних пунктів та забезпечено діяльність 
19 дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;  

- загальна кількість осіб, які звернулися за отриманням консультацій та 
роз’яснень під час виїздів мобільних та діяльності дистанційних 
консультаційних пунктів склала 274 осіб, в тому числі 169 осіб звернулися за 
отриманням правових консультацій та роз’яснень до мобільних 
консультаційних пунктів та 105 осіб до дистанційних пунктів доступу;  

- надано методичну допомогу 37 органам місцевого самоврядування та 
установам-провайдерам БПД (громадським організаціям, волонтерським рухам, 
юридичним особам приватного права), з якими налагоджено співпрацю щодо 
надання безоплатної правової допомоги; 

-  проведено 137 правопросвітницьких заходів;  



- розміщено у ЗМІ 42 інформаційних матеріалів з питань надання БПД; 
- надано 13 клієнтам доступ до електронних сервісів Мін’юсту.  
 

Таблиця 2. Інформація щодо окремих показників діяльності 
місцевого центру в розрізі бюро 

 
№ 
з/п 

 
 

 
Найменування МЦ 

та Бюро 

Кількість 
здійснених 

виїздів 
мобільних 
пунктів/ос

іб, що 
отримали 
правову 
допомогу 

Кількіст
ь діючих 
дистанці

йних 
пунктів/
осіб, що 
отримал

и 
правову 
допомог

у 

Кількість 
ОМС та 
установ - 

провайдері
в БПД, 
яким 

надано 
методичну 
допомогу 

Кількіс
ть 
провед
ених 
право-
просвіт
ницьки
х 
заходів 

Кількіст
ь 
клієнтів, 
яким 
надано 
доступ 
до 
електрон
них 
сервісів 
МЮ 

Кількість 
інформаці
йних 
матеріалів
, 
розміщен
их у ЗМІ 

 Разом по МЦ, в 
тому числі: 43/169 19/105 37 137 13 42 

1 Хмельницький 
МЦ 8/37 10/63 3 30 2 11 

2 
Відділ Волочиське 

бюро правової 
допомоги” 

5/26 1/9 3 19 0 6 

3 

Відділ 
“Віньковецьке 
бюро правової 

допомоги” 

4/11 1/4 1 13 0 2 

4 

Відділ 
“Городоцьке бюро 

правової 
допомоги” 

8/32 1/8 1 16 0 8 

5 

Відділ 
“Деражнянське 
бюро правової 

допомоги” 

3/8 2/5 4 11 1 4 

6 

Відділ 
“Летичівське 

бюро правової 
допомоги” 

7/28 1/3 24 11 1 2 

7 

Відділ 
“Старосинявське 

бюро правової 
допомоги” 

5/15 1/4 0 18 0 1 

8 

Відділ 
“Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги” 

3/12 2/9 1 19 9 9 

 


